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Opdracht Werkgroep “Masterplan Baan 2.0” 

 

Doelstelling Bestuur: Het behoren bij de top-3 beste banen van Oost-Nederland 
(Provincies Gelderland en Overijssel). Andere mooie en goede 
banen in deze regio zijn o.a. Rosendaelsche, Twentsche, 
Lochemse en Heelsumse. 

  
Opdracht Werkgroep: Het met baanarchitect Christoph Städler opstellen van een 

plan (“Masterplan Baan 2.0”) om een betere baan te 
realiseren, zoals: 
 Baan spannender/boeiender maken, vooral hole 11 t/m 16; 
 Speelbaarheid bunkers verbeteren. 

 
Leden Werkgroep: Mieke Steinweg, Jeannette Olthuis, Robbert Wischhoff,  

Jan Diederik Postma, Jan Achtereekte, Henriette Boreel,  
Harry Langevoort, Irene Wischhoff, Jan Persenaire, Anthony 
Smits van Waesberghe, Ernst Lohle, Wout Brouwer en Ties 
Joosten (voorzitter). 

 
Uitgangspunten:  Meenemen in het plan: 

 Het behouden van het karakter/uitstraling van een oude 
baan, één van de oudste banen van Nederland (“historisch 
golf erfgoed”). De holes 1, 2, 3, 6, 10, 17 en 18 zijn uit 1934; 

 Veranderingen in de baan moeten passen in het bestaande 
landschap van de directe omgeving; 

 Goed bekijken wat de invloed van mogelijke aanpassingen 
is voor dames, heren, scratch en bogey spelers; 

 Gebruik maken van de plannen die er al zijn, zoals het LTDP 
uit 2016 en het plan van hole 14 en 16 (april 2022); 

 Goede balans vinden tussen speelbaarheid en het 
ecologisch verantwoorde beheer (respecteren aanwezige 
GEO-certificering voor duurzaam golfbaanbeheer); 

 Goede balans vinden tussen mogelijke baanaanpassingen 
en de invloed daarvan op de onderhoudsuren; 

 De voorgestelde plannen dienen de mogelijkheid om de 
lay-out van de driving range en oefenfaciliteiten in de 
toekomst aan te passen niet in de weg te staan. Een aantal 
leden (longhitters) vindt de driving range te kort en wil 
daardoor de driving range verlengen. Doordat dit maar om 
een relatief klein aantal leden gaat, wil het bestuur hier 
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voorlopig niet verder in investeren. Wel in de eventuele 
plaatsing van een slagkooi met trackman en/of een 
toptracer systeem; 

 Het beperken van de veiligheidsrisico’s op en rond de baan, 
zoals het wel of niet treffen van aanvullende maatregelen 
ter afweer van afzwaaiende ballen op het terrein van de 
buren bij het eerste gedeelte van hole 16. Ondanks dat op 
het terrein van de buren een erfdienstbaarheid heerst en 
daardoor afzwaaiende golfballen op het terrein moet 
dulden, moet de golfclub wel maatregelen treffen om 
afzwaaiende golfballen tegen te gaan. Reeds getroffen 
maatregelen: het plaatsen van bomen, struiken en een 
ballenvanger.  
 
Het treffen van maatregelen elders (zoals buren hole 1 en 
10)? 
 
In een document van de NGF staan de volgende 
maatregelen genoemd om de risico’s op en rond een 
golfbaan te beperken (voor passanten, spelers en buren): 

o De positie van een hole verleggen in overleg met 
een erkende golfbaanarchitect; 

o Ballenvangers plaatsen; 
o Struiken en bomen plaatsen die de ballen enigszins 

kunnen tegenhouden en de snelheid van de bal 
verminderen; 

o Bij een tee, of in een specifiek gebied, de spelers 
waarschuwen dat afzwaaiers vanaf daar een gevaar 
voor de omgeving kunnen zijn; 

o Waarschuwen dat pas afgeslagen mag worden 
wanneer er geen passanten kunnen langskomen; 

o Tijdelijke sluiting van een hole; 
o Verleggen van een gevaarlijke loop- of rijroute/pad 

naast de golfbaan; 
o De mogelijkheid onderzoeken van een 

waarschuwingssysteem, dat aangeeft wanneer 
iemand passeert en spelers dus extra moeten 
opletten of niet mogen slaan. Bijvoorbeeld een 
detectieoog of lus die een signaal of zwaailamp in 
werking stelt; 

 Komen met voorstellen t.a.v. verbeteringen baanmeubilair, 
zoals tee markers en banken. 
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Niet meenemen in het plan: 
 Het verbeteren van de fairways en (voor)greens. De 

kwaliteit van de fairways en (voor)greens wordt verder 
verbeterd door voortzetting van het huidige 
onderhoudsregime, zoals het bezanden en beluchten 
middels “precisiebeheer”; 

 Het verbeteren van de paden. De kwaliteit van de paden 
wordt verbeterd door de huidige paden te verharden met 
gemalen graniet, zoals onlangs is gedaan bij hole 1, 5, 6, 8 
en 17; 

 Het verbeteren van het onderhoudsniveau. De 
Baancommissie is in gesprek met De Enk om te bekijken 
wat de extra kosten zijn als we een hoger 
onderhoudsniveau willen; 

 Het opstellen van een “groenvisie”, die richting gaat geven 
aan het planmatig beheer van het groen op de baan, 
waardoor de golfer, nu en in de toekomst, in een mooie, 
natuurlijke omgeving optimaal van het golfspel kan 
genieten. Dit plan wordt opgesteld door de Baancommissie 
in samenwerking met een extern bureau.  

 
Budget: Het Bestuur stelt geen maximaal budget vast voor de 

verbeteringen van de baan. Wel wil het bestuur goed inzicht 
hebben in de kosten en de prioritering.  

 
Ledeninformatieavond: Het Bestuur wil dat de Werkgroep in oktober een 

informatieavond organiseert voor alle leden, waarbij het plan 
wordt gepresenteerd en dat de leden hierop kunnen reageren.  

 
Roadmap: Op basis van de voorstellen van de Werkgroep en de 

uitkomsten van de Ledeninformatieavond, stelt het Bestuur 
een roadmap op, een visuele weergave van de 
werkzaamheden en investeringen voor de korte- en lange 
termijn.  
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Besluitvorming: Het Bestuur beslist welke voorstellen uit het Masterplan 2.0 
worden voorgedragen aan de leden tijdens een ALV. De leden 
gaan hier dan wel of niet mee akkoord.  

 
Leden kunnen via de roadmap volgen wat de voorstellen zijn, 
welke beslissingen worden genomen, wanneer voorstellen 
worden uitgevoerd met de datum van de ALV wanneer 
hiervoor toestemming is gegeven en welke voorstellen er nog 
komen gaan in de komende jaren. 

 
Planning (2022) 

 Juli    Samenstellen Werkgroep, opstellen opdracht voor de  
Werkgroep en opdrachtverlening Städler; 

 Augustus – Oktober Maken plan; 
 Eind Oktober  Organiseren ledeninformatieavond; 
 November   Opstellen roadmap en besluitvorming ALV. 


